
 
 

                 Av. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, Nº 94 0 – CENTRO – FONE (66) 3486-4400 FAX (66) 3486-4401                                                                                                                              

 
 1 

 

ATA DE REABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017  

 

 

 
Às catorze horas do dia cinco de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, na sede da 
Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, a Avenida Fernando 
Correa da Costa, nº. 940, Centro, nesta cidade de Pedra Preta reuniu-se a comissão 
de licitação, constituída através de ato do Prefeito Municipal por meio da Portaria n° 
545/2017, de 20 de Outubro de 2017. O objetivo da referida reunião é dar 
continuidade ao certame licitatório que foi suspenso pela Presidente de Licitação e 
sua comissão no dia 3 de janeiro de 2017, para averiguações dos apontamentos 

realizados pela empresa MARCIONE ALVES PERROT ME e a empresa M. E. C. 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME. Depois das averiguações com os órgãos 
consultivos da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, a Presidente da licitação e sua 

comissão, decidem por inabilitar a empresa ONIEL NAZARO MARTINS – EPP, pois a 

mesma não apresentou os itens 4.13.3 – B - fotocópia do Livro Diário, inclusive com 
os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticada na Junta 
Comercial do estado de Mato Grosso ou da sede do estado domicilio do licitante e 
por fotocopia autenticada do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticados na Junta Comercial do estado de Mato Grosso ou da 

Sede do estado domicilio do licitante e 4.16.2 - Registro / Certidão de inscrição no 
CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como 
Responsável Técnico, comprovados mediante atestado e/ou certidões de capacidade 
técnica por execução de obras de construção, reforma ou ampliação de edificação 

com as seguintes características. Quanto ao apontamento feito pela empresa M. E. 

C. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, em relação ao ANEXO XI, o mesmo não é 
parte integrante do Edital e colocado sem necessidade no envelope de 
“DOCUMENTAÇÃO”, sendo assim não ocasionando nenhuma irregularidade a 

empresa MARCIONE ALVES PERROT ME, continuando a mesma habilitada para a 
próxima fase do certame. Ao iniciar o Certame a representante da empresa 

MARCIONE ALVES PERROT ME foi comunicada sobre a decisão da Comissão. Em 
seguida deu início a fase de julgamento da proposta. Logo após o envelope de 
Proposta de Preço foi aberto, que lido em voz alta, evidenciou o seguinte valor:  

R$222.547,69  (Duzentos e Vinte e Dois mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais 

e Sessenta e Nove Centavos  ) .Não houve manifestação a ser constatada em ata. 
Em ato contínuo, depois de analisada, conferida e avaliada a Proposta de Preço 
apresentada pelo licitante presente, constatou-se que atende ao Edital Tomada de 
Preço nº 004/2017, sendo apta a submeter-se ao julgamento. Utilizando dos critérios 

previstos no Edital, o tipo Menor Preço, a Comissão de Licitação DECLARA 

vencedora a empresa - MARCIONE ALVES PERROT ME, perfazendo valor total  

R$222.547,69  (Duzentos e Vinte e Dois mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais 

e Sessenta e Nove Centavos). Nada mais havendo a ser tratado, dá-se por 
encerrada esta ATA, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão e 
pelos presentes. 
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Pedra Preta - MT, 05 de janeiro de 2017. 
 
 

 

 Paula C. Moraes Pereira    Rejane Oliveira H. Santos          Luzane F. Gomes   
        Presidente da CPL           Secretária da CPL                Membro da CPL 
 

 

 

MARCIONE ALVES PERROT ME 


